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So: ....../ .....JQDUBND 	Trà Vinh, ngày 	tháng 5 nám 2021 
(DV THAO) 
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 QUYET D4NH 	
A Sira do,, bo sung, bai bo m9t so dieu cua Quy d!nh  ye quan ly cay xanh 

A • A 	tinh 	• 'C do th tren dia ban th Tra Vinh ban hanh kern theo Quyet dnh so 
27/2015/QD-UBND ngày 20/10/2015 cüa UBND tinh Trà Vinh 

Can cü Ludt To^ chCrc Hôi dng nhân dan và Uy ban nhân dan ngày 
26/11/2003; 

'C 	 9 	 'C Can cu,  Ludt so 80/2015/QH13 ngay 22/6/2015 cua Quoc hQl ye viçAc ban 
hành van ban quy phm pháp 1ut; Lut s6 63/2020/QH 14 ngày 18/6/2020 cüa 
Quôc hi ye süa dôi, bô sung mOt  s6 diêu cüa 1u.t ban hành vAn bàn quy ph.m 
pháp 1u.t; 

CAn cü Lut Xây dun s6 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 nàm 2014 cüa 
Quôc Hi; Ludt s6 62/2020/QH1 4 ngày 17/6/2020 cüa Quoc Hi süa dii, bô 
sung mot so diêu cUa Lut Xây dun g; 

CAn cü Nghj ctjnh so^ 64/2010JND-CP ngày 11/6/2010 cüa Chmnh phü v 
quân 1 cay xanh do thj; 

Can cu CongA  van so'C  1394/UBND-CNXD ngay 16/4/2021 cua Chu tch 
UBND tinh Trà Vinh ve^ vic chü truclng xây drng Quyt djnh sira d&, b sung, 
bAi bô mt so diêu cüa Quy djnh ye quán 1 cay xanh do thj trên dja bàn tinh Trà 
Vinh ban hành kern theo Quyt djnh so 27/2015/QD-UBND cüa UBND tinh; 

Theo & nghj cüa Giám dc Sâ Xây dg ti Ta trInh so ....../TTr-SXD 
ngày ......./......./2021, 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Su'a &ii, bo sung, hal bO mot so" diu, khoãn cüa Quy djnh vex  
quail l cay xanh do thj trên dja bàn tinh Trà Vinh ban hmnh kern theo 
Quyt djnh s6 27/2015/QD-UBND ngày 20/20/2015 cüa UBND tinh Trà 
Vinh nhir sau: 

1. BE bO "khoãn 1 Diu 4" 

2. Sira di "khoãn 1 Diu 5" nhu sau: 



"1. Uy ban nhân dan cp huyn to^ chüc lp ke^ hoach  du tu, phát trin cay 
xanh sir dung cong cOng  do thj hang nm, 05 nãm trong ph?m vi quân 1 Va gi:ri 
1y y kMn th6ng nht cüa Si Xây dun truôc khi phê duyt". 

3. Sra ct6i, b sung "Diu 11" nhu sau: 
9 A * 	 A Dieu 11. Bao vç cay xanh do th!: 

1. Các t05  chüc, cá nhân Co trách nhim tham gia chãm sóc, bâo ve^ cay 
xanh do thj; Khi phát hin cay xanh bj hu hai,  không dam báo tang truOiig, mt 
an to An, nguy co ngA M và phát hin các hành vi phá hoai gay ãnh hu&ng den sir 

P 	 A phat trien cua9  cayA  xanh canA  thong bao cho Uy ban thanA  danA  treAn da ban xem xet 
quyêt djnh. 

2. Chü du tu dr an các cong trInh xây di,rng có trách nhim bâo ve^ h 
thong cay xanh cong cong trong qua trInh thi cong xây dirng" 

4. Sfra di, b6 sung "Diu 12" thu sau: 

"Diu 12. Trng, chàm sóc, bão quãn cIy xanh trong khti dt cua 
ch(rc (không thuc cor quan nhà nir&c), cá nhIn: 

a 	 h 	 Z 	 P 	A 	 9' 	A 	 9 	P 1. Cay xanh trong khu dat cua to chuc va ca than phai tuan thu cac 
nguyen tic sau: 

A 	 A a) Khong thuçcA  danh miic cay cam trong, cayA  troA ng han  che do Uy ban 
than dan tinh ban hãnh; không vi pham nhUng hành vi bj cm ducc quy djnh t?i 
Diu 7 Nghj djnh so^ 64/2010/ND-CP; 

b) Dam bâo không ãnh huâng d& vâi các cong trInh ha t.ng k5 thu.t do 
thj và dam bão an toãn cho cOng  dng, cOng trInh lan can. 

2. T chüc, cá nhân chju trách nhim trong vic tr6ng, chm sóc, bâo 
quán cay xanh trong pham vi so hthi va chju trách nhim bi thuOng thit hai 
den c9ngA  dong theo quy d'nh. 

5. Bâi bO "Diu 14" 

6. Stra di, bo5  sung "Diu 19" nhu sau: 

Dieu 19. Thyc hiçnA  viçcA  chit h, dch chuyen cayA  xanh doA  th: 

1. Th&i h?n & thc hin vic chat h, djch chuyn cay xanh là không qua 
30 ngay ke^ tü ngày duqc ca quan có thm quyn cap giy phép cht ha,  djch 
chuyen cay xanh. Vi  chat h, dch chuyen cay xanh phai dam bao ky thuat an 
toãn ye tInh mang, tài sin cüa cong  dông. 

2. T chüc, cá nhãn duçic cp giy phép cht ha,  djch chuyn cay xanh 
phâi có trách thim thông báo cho Uy ban than dan cp xA nai có cay xanh bit 
It nht 02 ngày lam vic truOc khi tin hành cht ha,  djch chuyn cay xanh. 



3. Các ngun lçii thu duqc tr vic cht ha,  djch chuyn cay xanh do thj 
(thuc ngun ngân sách) dixçic np vao ngân sách nhà nuic theo quy djnh." 

7. Sira di, b 0^ sung "khoãn 1 Diu 21" nhu sau: 

"1. SoXâydiyng 

a) Tharn mini giáp Uy ban than dan tinh thrc hin chüc nãng quán 1 nhà 
nuâc v cay xanh ctô thj trên ctia bàn tinh 

b) Chü trI ph& hçip vói cac Sâ, nganh, dcm vi có lien quan gop K 
hoach hang näm, 05 ve^ dAu tu phát trin cay xanh sü d%tng cong cog do thj trén 
dja bàn tinh. 

c) Chü trI, ph6i hcNôn 	P 	nnOnhôn chüc1g 	 .p  
danh mic cay trong, cay can bao ton, cay nguy hiem, cay cam trong, cay trong 
han che^ trên dia bàn tinh trInh Uy ban than dan tinh ban hánh. 

d) Chü tn, phi hçrp vâi các Sâ, ban, ngãnh cO lien quan tham mini Uy 
ban nhân dan tinh ban hành djnh müc, don giá di vói các cOng tác duy tn, phát 
trie^nhe^tho^ng cay xanh do thj chua có trong h th6ng djnh müc do BO Xây dun 
cong bô." 

8. Bo sung mri "khoán 6 Dieu 21" nhu sau: 

"6. S& Van hóa, The thao và Du Ijch 

a) Chju trách thim quãn 1 cay xanh trong pham vi khu di tIch thâng 
canh Ao Ba Om và khu di tjch Den thi Bác. 

b) Trng, chãm soc, bâo quãn, cht ha,  djch chuyn cay xanh theo quy 
djnh. 

9. Sira di, bo^ sung "Diu 22" nhi.r sau: 

"Diu 22. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan cp huyn 

1. To chüc thirc hin quán l, Mu tu phát trin cay xanh do thj trén dja 
bàn quán l; 

2. T chüc rà soat, thong kê, l.p  co so dü 1iu d ph%lc Vp cOng tác quàn1 
cay xanh do th1 thuQc da ban quan ly va gui ye So Xay drng tong hap, theo dot, 
báo cáo CA ng tic quãn 1 nhà nuOc ve^ cay xanh theo quy djth. 

3. Quy& djnh 1ira ch9n don vi có dü diu kin, nng 1irc thirc hin djch vi 
quàn i cay xanh trén dja bàn quán 1 theo quy djnh. 

4. Kiém tra, giám sat tinh hInh trin khai thirc hin các du an xây dim g 
nhm bàn dam khong ânh huOng he^ thing cay xanh trên dja bàn quãn 1; thuOng 
xuyên kim tra bão quán cay xanh, nu phát hin vic t6 chüc/cá than tirchat 



ha, djch chuyn cay xanh chua duçic ca quan thm quyn xem xét chp thun 
tien bath lap  bien ban, ghi hrnh hien trng, xu pht theo quy dnh. 

5. Tuyên truyn, giáo dic, vin dng các tO^ chrc, ho^ gia dInh, cá nhân tIch 
circ tham gia trng, chäm soc và bão v cay xanh do thi. 

6.PhM hcip giOa cac S ngãnh lien quan nhu: giao thong, din 1rc, buu 
chrnh vien thong, cap thoat nuoc ... trong viçc trong, cham soc, bao vç cay xanh 
dO thi." 

10. BAi bO "Diu 23". 

Diu 2. Diu khoãn thi hành: 

1. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hành sau 10 (mithi) ngày, ke^ tü ngày k. 

• 2. Chánh Vn phOng Uy ban nhãn dan tinh, ThU trirâng các S&, Ban, 
Nganh trnh, Chu tch Uy ban than dan huyçn, thanh pho va cac to chuc, ca than 
có lien quan chju trách thim thi hãnh Quy& djnh nay.!. 

TM. UY BAN NH AN DAN 

KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 


